
    
 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU 2021 

 

 „ Nie spal się na starcie” 

 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Tytuł: Konkurs Fotograficzny „Nie spal się na starcie” w ramach obchodów „Światowego 

Dnia Bez Papierosa 2021” 

2. Organizatorzy: 

• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu,  

• Starostwo  Powiatowe w Myśliborzu. 

3. Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami są mieszkańcy powiatu myśliborskiego. 

4. Czas trwania konkursu: od momentu ogłoszenia tj. od 15 maja 2021 roku do 18 czerwca 

2021 roku.  

 

§ 2. Cele i tematyka konkursu: 

 

       2.1 Cele konkursu 

• Propagowanie wiedzy na temat szkodliwego wpływu czynnego i biernego palenia na zdrowie 

człowieka.  

• Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi oraz za skutki zachowań 

związanych z paleniem tytoniu. 

• Upowszechnienie wśród społeczeństwa idei zdrowego stylu życia - wolnego od dymu 

tytoniowego. 

• Upowszechnienie i tworzenie mody na niepalenie. 

 

2.2 Tematyka konkursu 

•  Fotografie powinny ukazywać zalety życia bez nałogu nikotynowego w  odniesieniu do jednostki 

i całego społeczeństwa, negatywny wpływ palenia tytoniu na zdrowie człowieka, szkodliwość 

biernego palenia oraz zachęcać do „ rzucenia palenia”. 

• Fotografie powinny budować optymizm w wyborze zachowań sprzyjających zdrowiu. 

   

  

§ 3. Udział w konkursie 

 

3.1. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec powiatu myśliborskiego. 

3.2. Autorem jednej pracy może być jedna osoba, która może zgłosić do konkursu  maksymalnie  

        3 prace. PRACE GRUPOWE NIE BĘDĄ PODLEGAŁY OCENIE!!! 

3.3. Każdy uczestnik konkursu, aby jego zgłoszenie było ważne, jest zobowiązany spełnić łącznie  

               następujące warunki: 

Złożyć do 18 czerwca 2021 roku pracę konkursową jedynie w wersji elektronicznej, format 

pliku JPG na adres mailowy: ozipz@pssemysliborz.pl (z dopiskiem konkurs fotograficzny) wraz  

mailto:ozipz@pssemysliborz.pl


z wymaganymi załącznikami w zależności od wieku uczestnika i wieku osoby uwiecznionej  

na fotografii:  

Załącznik nr 1- zgoda  na udział w konkursie opiekuna osoby nieletniej; 

Załącznik nr 2 - zgoda na udział  w konkursie  uczestnik pełnoletni; 

Załącznik nr 3 – zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby nieletniej (w przypadku gdy  

                                        na zgłoszonej do konkursu fotografii widnieje wizerunek osoby nieletniej);  

Załącznik nr 4 - zgoda na wykorzystanie wizerunku (w przypadku gdy na zgłoszonej  

                                    do konkursu fotografii widnieje wizerunek osoby pełnoletniej)  

 

Ostateczny Termin składania prac mija  18 czerwca 2021 r. - decyduje data wpływu do PSSE  

w Myśliborzu 

 

Opisać zdjęcie: Imię i Nazwisko autora, tytuł pracy, nazwę szkoły (w przypadku ucznia), wiek, 

telefon kontaktowy lub adres mailowy. 

 

3.4.  Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko prace, do których posiadają prawa 

autorskie. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność, związaną z użyciem 

przygotowanych i przesłanych prac, a w szczególności pełną odpowiedzialność  

za naruszenie praw osób trzecich. 

 

3.5. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu 

oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO. Przedstawiciel ustawowy uczestnika składając swój podpis na formularzu 

zgłoszeniowym, zapewnia, że uczestnik posiada autorskie, prawa majątkowe do przekazanej 

pracy konkursowej i wyraża zgodę na ich nieodpłatne publikowanie i rozpowszechnianie. 

 

3.6. W momencie przekazania pracy konkursowej do PSSE w Myśliborzu, uczestnik 

przenosi na Organizatorów autorskie prawa majątkowe na nieodpłatne, bezterminowe  

i nieograniczone co do terytorium i kanału, wykorzystywanie przez niego prac zgłoszonych 

do Konkursu. Uczestnik przenosi je na Organizatorów na zasadzie wyłączności  

do zgłoszonego do konkursu  materiału, zwanego dalej utworem, na następujących polach 

eksploatacji: 

1) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: 

a) wytwarzanie określonej liczby egzemplarzy utworu techniką cyfrową, 

b) kopiowanie utworu na dowolny nośnik, 

c) wprowadzenie utworu do pamięci komputerów lub serwerów sieci 

komputerowych. 

2) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono: 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie, dzierżawa lub najem oryginału lub 

egzemplarzy 

utworu. 

3) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 2: 

a) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy 

utworu, 

b) wykorzystanie utworu we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych  

i komputerowych, 

c) wprowadzenie utworu do sieci Internet lub innej sieci szerokiego dostępu, 

d) w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego 

użytkownika łącznie z utrwaleniem w pamięci ROM, 

e) publiczne powielanie, wyświetlanie, remitowanie, odtworzenie lub wystawianie 

utworu, w tym na wystawach, podczas seminariów i zebrań, 

f) inne publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć  

do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 



3.7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją  postanowień niniejszego    

regulaminu oraz zapoznaniem się z Klauzulą informacyjną. 
 

 

§ 4. Wyłonienie laureatów 

 

4.1. Laureatów konkursu wyłoni komisja konkursowa do dnia 25 czerwca 2021 roku.  

 

4.2. Nagrody zostaną przyznane autorom 3 najlepszych prac w trzech kategoriach wiekowych:  

I  kat. Uczniowie szkół podstawowych 

II kat. Uczniowie szkół ponadpodstawowych 

III kat. Osoby dorosłe 

(wyróżnienia wg możliwości organizatora). 

 

4.3. Przy ocenie prac pod uwagę będzie brana:  

   a. zgodność z tematem tj. przekazanie treści związanych z profilaktyką antynikotynową  

        i ich wartość merytoryczna, 

   b. oryginalność koncepcji, 

   c. komunikatywność /trafność wyrażenia treści przez fotografię, 

   d. walory edukacyjne, 

  

4.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w dalszych działaniach  

        profilaktyczno-edukacyjnych. 

 

4.5. Decyzja Komisji Konkursowej  w zakresie oceny prac konkursowych jest ostateczna,  

         a uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania.  

 

4.6. W przypadku małego zainteresowania Konkursem lub niskiej oceny prac komisja       

         konkursowa zastrzega sobie prawo do innego przydzielenia nagród, bądź nie przydzielenia          

         nagród na poszczególnych poziomach.  

 

§ 5. Informowanie laureatów o przyznaniu nagród 

 

5.1 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej PSSE w Myśliborzu  

do dnia 25 czerwca 2021 r. http://pssemysliborz.pis.gov.pl. Dodatkowo laureaci  

o wynikach konkursu i sposobie przekazania nagród powiadomieni zostaną drogą mailową  

lub telefonicznie. 

5.2 Uczestnicy, którzy nie zostaną nagrodzeni, nie będą informowani o wynikach Konkursu  

w formie mailowej czy telefonicznej.   

5.3 Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagród 

rzeczowych, ani ich wyboru. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania 

ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) nagród rzeczowych. 

  

§ 6. Postanowienia końcowe 

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników na okres realizacji 

konkursu jest organizator oraz współorganizator.  

2. W czasie trwania konkursu niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej 

http://pssesmysliborz.gov.pl  

3. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają regulaminowi, a każde zgłoszenie konkursowe 

uważane będzie za zgodę na brzmienie regulaminu i poddanie się niniejszemu 

regulaminowi. 

4. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: ozipz@pssemysliborz.pl lub pod numer  

Tel. 95 747 56 16 wew. 329.  

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

http://pssemysliborz.pis.gov.pl/
http://pssesmysliborz.gov.pl/
mailto:ozipz@pssemysliborz.pl


6. Organizatorzy konkursu zastrzegają  sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

7. Organizatorzy mogą  przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn. 
 

 
 

Załączniki do regulaminu konkursu  
 

1. Załącznik nr 1- zgoda przedstawiciela ustawowego  (F/IT/PT/PZ/01/02/02); 

2. Załącznik nr 2 – zgoda uczestnik pełnoletni; 

3. Załącznik nr 3 - zgoda na wykorzystanie wizerunku pełnomocnik, opiekun  

      nieletniego; 

4. Załącznik nr 4 - zgoda na wykorzystanie wizerunku osoba pełnoletnia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wsse.szczecin.pl/docs/ozipz/ZaÅ�Ä�cznik%20nr%202.doc
http://wsse.szczecin.pl/docs/ozipz/ZaÅ�Ä�cznik%20nr%201.doc


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych),  

POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W MYŚLIBORZU 
(nazwa stacji sanitarno-epidemiologicznej) 

informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Uczestnika 

konkursu oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

1. Administratorem danych  jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu  

reprezentujący Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Myśliborzu oraz 

Współadministrator Starosta powiatu myśliborskiego reprezentujący Starostwo 

Powiatowe w Myśliborzu 
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Myśliborzu jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia nr 2016/679). Dane osobowe będą udostępniane - Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej w Szczecinie. 

3. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem: Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Myśliborzu 74-300 Myślibórz, ul. Północna 15 lub drogą mailową 

sekretariat@psssemysliborz.pl  

4. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod 

adresem: tel. 95 747 56 16 wew.327 lub  iod@pssemysliborz.pl 

5. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, w tym do opublikowania informacji o uczestnikach  

i laureatach konkursu  na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Myśliborzu. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 5, odbiorcami 

Pani/Pana* danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika konkursu mogą być: 

współorganizatorzy konkursu oraz sponsorzy nagród (jednostki samorządu terytorialnego). 

7. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane 

przez okres  do 12 miesięcy. 
(wskazać przewidywany okres przechowywania danych, bez uwzględnienia okresów wynikających z przepisów 

dotyczących archiwizacji) 

 tj. okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 5, a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,  

w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań 

naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 
8. W zakresie odnoszącym się do Pani/Pana* lub Uczestnika konkursu  danych osobowych 

przetwarzanych na potrzeby konkursu posiada Pani/Pan* prawo do żądania dostępu do treści 

danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wnoszenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych. 

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.  

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  

10. Pani/Panu* przysługuje prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie 

Pani/Pana* lub Uczestnika konkursu danych osobowych do organu nadzorczego właściwego  

w sprawach ochrony danych osobowych. 
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